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shrnují výsledky identifikace genů vyvolávajících systé-
mový lupus erythematosus včetně tabulky s přehledem 
několika desítek lokusů mapovaných u řady my�ích kme-
nů.  

Kniha je dle mého názoru ideálním úvodem do pro-
blematiky pro �ir�í veřejnost vzdělanou v příbuzných obo-
rech a vzhledem k tomu, �e obsahuje velké mno�ství citací 
nedávného data, bude vhodným zdrojem informací i pro 
odborníky v oboru imunologie. 

Zdeněk Knejzlík 

 
D i d i e r  R o g n a n  ( e d . ) :  
 
Ligand Design for G Protein-Coupled Receptors 
 
Vydal Wiley-VCH, Weinheim 2006. První vydání,  
264 stran. 
ISBN 3-527-31284-6 
 

Receptory vázané na G-proteiny (G Protein-Coupled 
Receptors, GPCR) představují pro svou klíčovou roli 
v přenosu signálu cíl pro přibli�ně jednu třetinu léčiv na 
trhu. Vezmeme-li v úvahu rozmanitost dal�ích častých cílů 
léčiv (jako např. enzymy či transkripční faktory), jsou 
GPCR největ�í funkčně a evolučně uzavřenou skupinou 
cílů léčiv. Přesto�e přední stratégové farmaceutického 
vývoje předpovídají boom dal�ích cílů (proteinkinas, pro-
tein-protein interakcí) či biotechnologických léčiv 
(rekombinantních protilátek, genové terapie), je velmi 
pravděpodobné, �e si GPCR své výsostné postavení po 
dlouhou dobu udr�í. GPCR jsou pova�ovány za skupinu 
cílů léčiv s velmi vysokou nadějí na úspěch projektu vývo-
je léku, tedy jsou bezpečné z hlediska investic farmaceu-
tických společností. Na druhou stranu je vývoj ligandů 
GPCR posti�en nedostatkem strukturních informací, který 
je způsoben problémy s expresí, izolací a hlavně krystali-
zací těchto proteinů. Hovězí rhodopsin je jediným GPCR 
se známou strukturou celého řetězce. Přesto, a nebo mo�ná 
právě proto, jsou GPCR předmětem zájmu strukturní bio-
informatiky. 

Didier Rognan, editor publikace, je přední propagátor 
metod molekulárního modelování a bioinformatiky 
v oblasti vývoje léčiv. Na rozdíl od některých svých kole-
gů se nesna�í čtenáře článků ohromit počítačovou nároč-
ností výpočetních metod, ale soustředí se daleko více na 
praktickou pou�itelnost pro farmaceutickou chemii. Jeho 
článek testující nástroje protein-ligand dockingu [J. Med. 
Chem. 43, 4759 (2000)] je jednou z prvních prací, které 
ukázali tuto metodu jako u�itečný nástroj vývoje léčiv 
a daly základ virtuálnímu screeningu. Vedle vývoje no-
vých metod farmaceutické bio- a chemoinformatiky se 
Didier Rognan zabývá studiem hlavního histokompatibil-
ního komplexu a právě GPCR. Čtenáře on-line verzí jeho 

K e n n e t h  M i c h a e l  P o l l a r d  ( e d . )    
 
Autoantibodies and Autoimmunity: Molecular Mecha-
nisms in Health and Disease  aspects of the biology 
 
Vydal Wiley-VCH, Weinheim 2006 
ISBN: 3-527-31141-6 
 

Kniha �Autoantibodies and Autoimmunity: Molecular 
Mechanisms in Health and Disease  aspects of the biolo-
gy� je věnována různým aspektům týkajícím se biologie 
autoprotilátek. Editor Kenneth Michael Pollard se svým 
kolektivem zpracovali přehledně problematiku imunolo-
gie, experimentálních modelů, klinických aspektů a vyu�ití 
protilátek v klinické praxi a v laboratořích molekulární 
a buněčné biologie včetně diskuse o významu autoprotilá-
tek při výzkumu makromolekulárních komplexů a buněč-
ných organel. 

Na úvodní kapitolu vysvětlující základní pojmy nava-
zuje historický přehled, shrnující vývoj poznání v této 
disciplině. Poté následují kapitoly zabývající se tolerancí 
imunitního systému a interakcemi, které hrají roli při auto-
imunitní odpovědi včetně modifikace autoantigenů.  Kapi-
tola věnovaná vztahu buněčné smrti k autoimunitně pouka-
zuje na perspektivu mo�ného terapeutického vyu�ití. 
Podrobně jsou diskutovány diagnostické mo�nosti např. 
vyu�ití autoprotilátek jako diagnostických markerů, či 
syntetických peptidů pro analýzu epitopů autoantigenů. 
Nechybí přehled autoprotilátek členěný podle výskytu 
(nukleární, cytoplasmatické, i podle typu orgánu) a typu 
onemocnění (revmatoidní arthritida, diabetes, onemocnění 
�títné �lázy).  

Kapitola českých spoluautorů (Ra�ka I., Rů�ičková 
�.) podrobně pojednává o významu autoprotilátek jak pro 
základní molekulárně biologický výzkum, tak pro diagnos-
tiku klinické medicíny. Navazující kapitola ře�í problema-
tiku významu autoprotilátek pro výzkum makromolekulár-
ních struktur a konsekvence vzájemných interakcí zejména 
jaderných nukleoproteinů. Je zde vysvětleno, jak autopro-
tilátky přispěly k objasnění mechanismu sestřihu a subce-
lulární lokalizace slo�ek spliceosomu.  

Klonování autoantigenů s následným vyu�itím sond 
zalo�ených na autoprotilátkách vedlo k identifikaci řady 
autoantigenů. Proto je v knize nastíněna základní strategie 
jejich klonování a metody charakterizace. 

Závěrečné kapitoly rozebírají problematiku autoproti-
látek v experimentálních modelech autoimunity. Do této 
části knihy spadají kapitoly věnované mo�nosti připravit 
zvířecí modely pro autoimunitní onemocnění vaječníků, 
dále je zde diskutována komplexní problematika environ-
mentálních faktorů (od kovů a chemických sloučenin, přes 
záření a� po mikrobiální příčiny) přispívajících 
k autoimunitním onemocněním. Poslední dvě kapitoly 
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předná�ek ve francouz�tině určitě zaujme způsob, kterým 
překládá odborné výrazy do svého rodného jazyka (např. 
criblage virtuel = virtual screening, ciblothèque = target 
library, atd.). 

Kniha Ligand Design for G Protein-Coupled Recep-
tors prezentuje moderní, převá�ně počítačové metody stu-
dia GPCR, které je mo�né aplikovat při vývoji jejich ligan-
dů. Úvodní kapitoly se zabývají klasifikací GPCR, a to 
buď klasicky bioinformaticky na základě sekvenční homo-
logie, nebo alternativně chemogenomicky na základě po-
dobnosti předpověděného vazebného místa. Zřetel je kla-
den na �deorfanizaci�, tedy hledání endogenních agonistů, 
pro receptory, pro ně� přirozený agonist není znám. Expe-
rimentální přístupy reprezentuje metoda MOCA. Při této 
metodě je exprimován fůzní protein, slo�ený z řetězce 
GPCR, fluorescenčního proteinu a signální sekvence, zod-
povědné za transport receptoru do jádra. Signální sekvence 
je vlo�ena tak, aby byla funkční pouze v inaktivovaném 
receptoru. V nepřítomnosti agonistu je takto upravený 
GPCR lokalizován v jádře a jeho aktivace pomocí agonistu 
vede k jeho povrchové lokalizaci. Proces je mo�né sledo-
vat in vivo pomocí konfokální mikroskopie. 

Následující kapitola je věnována dimerizaci GPCR, 
na příkladu třídy C GPCR (např. receptor citlivý na vápe-
naté ionty). U této třídy byl proces dimerizace nejvíce 
prozkoumán a byla prokázána jeho klíčová role v přenosu 
signálu. Dal�í kapitoly se věnují virtuálnímu screeningu 
ligandů GPCR. Virtuální screening spočívá v testování 
velmi velkého souboru potencionálních ligandů metodami 
molekulárního modelování a chemoinformatiky. Reálným 
cílem není najít hned napoprvé nové léčivo, ale získat pod-
statně men�í soubor potenciálních ligandů, který bude ve 
srovnání s původním souborem obohacen o skutečné li-
gandy. V knize jsou prezentovány přístupy virtuálního 
screeningu zalo�ené na 2D a 3D podobnosti ligandů, far-
makoforových modelech, protein-ligand dockingu a kon-
cepci privilegovaných struktur. Kniha prezentuje nejmo-
derněj�í metody racionálního designu léčiv na příkladě 
skupiny nejvýznamněj�ích cílů léčiv. Ti, kteří zastávají 
skeptický postoj vůči �virtuálním� metodám vývoje léčiv, 
najdou v knize řadu protiargumentů v podobě silných li-
gandů GPCR vyvinutých těmito metodami. 

  Vojtěch Spiwok  
 
 


